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Saksnummer  Diskusjon/Konklusjon 
 
Sak 1: Velkommen 
v/ tidligere leder og 
valg av ny leder 
 

 
Reidunn ønsker velkommen til nytt brukerutvalgsmøte. 
Det holdes valg av ny leder for brukerutvalget. Valget avgjøres 
anonymt ved bruk av stemmesedler. Reidunn gjenvelges for en ny 
periode (1 år). 
 

 
Sak 2: 
Introduksjon av 
nye bruker-
representanter 
 

 
Sak utsatt pga. sykdom/fravær. 

 
Sak 3: Årshjulet for 
2020 presenteres 
med endringer 
 

 
Årshjulet for NAV Agder brukerutvalg legges ved referatet og 
publiseres på brukerutvalgets side på nav.no: 
https://www.nav.no/no/Lokalt/agder/brukermedvirkning/brukerutvalget 
 

 
Sak 4: 
Serviceklage-
statistikk fra 2019 
 

Sak 4 ble presentert etter sak 5 
 
Dan Korsvik v/ NAV Agder presenterer serviceklagestatistikken for 
2019, frem til 10. desember. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Antall serviceklager siden 2018 er redusert med omtrent en tredjedel; 
fra 295 i 2018 til 199 i 2019. 
 

 
Sak 5: Etablering 
av lokale 
brukerutvalg i 
Agder 
 

Sak 5 ble presentert før sak 4. 
 
Hilde Høynes presenterer NAV Agder sitt kart over Agder-fylket, hvor 
det kommer frem hvilke kommuner som har inngått eller er i dialog 
om vertskontorsamarbeid. Kartet viser også 
kommunesammenslåingene. NAV Agder er i dialog med de større 
NAV-kontorene og vertskontorene i Agder for å bistå med 
opprettelsen av lokale brukerutvalg. 
 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 

  

https://www.nav.no/no/Lokalt/agder/brukermedvirkning/brukerutvalget


 
 

 
 
 

 

Sak 6: Hvordan få 
inn unge 
brukerstemmer 
 

Nina Zachariassen v/ NAV Agder kommunikasjonsavdeling viser 
filmen «Jakten på servicetalentene (lenke til youtube.com)».  
 
Videre presenterer hun NAV Agder sine temaer på Arendalsuka 
2020, som omfatter ungdom. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 

 
Sak 7: Status for 
prosjekt om Klart 
språk i NAV v/ 
kommunikasjons-
rådgiver i NAV 
Agder: Asle 
Stalleland 
 

 
Asle viser en reportasje fra språkarbeidet i «Klart språk»-prosjektet 
fra NRK. Lenke til videoklippet: 
https://tv.nrk.no/se?v=DKSL98012920&t=308s (nrk.no). 
 
Videre presenterer han klart språk i møte med bruker – erfaring fra 
språkarbeidet så langt. Presentasjonen er vedlagt referatet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOoxHqR0Wys
https://tv.nrk.no/se?v=DKSL98012920&t=308s

